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MJESEC HRVATSKE KNJIGE U HRVATSKOJ KNJIŽNICI I ČITAONICI ĐURĐENOVAC 

 

 

Ružica Pavlić 
Hrvatska knjižnica  i čitaonica Đurđenovac 
knjiznicadj@net.hr  
 
 

Tijekom cijele godine ponešto se zbiva u našoj ustanovi, no u mjesecu listopadu i 

studenome aktivnosti se pojačavaju. Nije to isključivo povodom obilježavanja 

manifestacije Mjeseca hrvatske knjige, nego i zbog toga što su ljeto i praznici iza nas, 

nastava se u školama zahuktala, vrtići napreduju sa svojim programima i svi se zajedno 

počinjemo više družiti, više učiti. 

Ove godine knjižnicu Osnovne škole J. J. Strossmayera u Đurđenovcu posjetilo je 

više učenika nego ikada. Na poziv knjižničarke odazvali su se učenici triju petih razreda, 

dvaju šestih razreda i jednog osmog. Svi su oni bili u obavijesnom razgledavanju naše 

ustanove. Saznali su što radi knjižnica i na koji način, koje usluge nudi, u kojem radnom 

vremenu, koje zbirke posjeduje i slično. Budući da su nas posjetili u Mjesecu hrvatske 

knjige, učlanili su se besplatno. Nadamo se da će prepoznati važnost knjižnice te 

nastaviti s čitanjem i nakon isteka ove povlaštene članarine. 

Nakon nekog vremena knjižnicu je posjetio i treći razred nastavnice Ane Drobine. 

Naime, učenici nisu došli samo zbog dobivanja osnovnih informacija o radu knjižnice, 

već su gotovo dva školska sata proveli učeći što su enciklopedije i rječnici te kako se 

koriste. Za tu su svrhu koristili referentnu zbirku naše ustanove. Predavanje je održala 

knjižničarka Ružica Pavlić.  

Nakon toga, održali su uvodni sat lektire o Šegrtu Hlapiću Ivane Brlić-Mažuranić, 

prilikom čega su vidjeli različita izdanja istoga djela koja Hrvatska knjižnica i čitaonica 

Đurđenovac posjeduje. Dogovorena je i daljnja suradnju pri obradi lektire, ali i u nastavi 

likovne kulture. 
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Slika 1. 

 

Knjižnicu su posjetili i polaznici Dječjeg vrtića Jaglac iz Đurđenovca. Oni već 

trdicionalno posjećuju našu ustanovu u ovo vrijeme. Ti su posjeti posebno veseli. Ove su 

nas godine posjetile dvije skupine predškolaca sa svojim odgojiteljicama. Njima se 

također kratkim predavanjem o knjižnici obratila knjižničarka Ružica Pavlić, nakon čega 

im je pročitala priču po njihovu izboru. Djeca iz vrtića također su pokazala svoja znanja. 

Pjevali su i recitirali dio onoga što su naučili u vrtiću. Svi su nagrađeni bombonima. 
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Slika 2. 

 

 

Pored posjeta vrtićaraca i osnovnoškolaca, organizirano je i jedno stručno 

predavanje za korisnike knjižnice, ali i za sve zainteresirane mještane Đurđenovca. 

Naime, 27. studenoga u našoj je Knjižnici upriličeno predavanje pod nazivom 

"Poremećaji pisanja i čitanja kod djece". Predavanje je održala mr. sc. Ana Kolarić koja 

radi na rehabilitaciji slušanja i govora pri poliklinici SUVAG Osijek, kabinet u Našicama. 

Predavanju su nazočile odgojiteljice iz Dječjeg vtrića Jaglac u Đurđenovcu, nastavnice iz 

osnovnih škola u Đurđenovcu i Velimirovcu, profesorica hrvatskoga jezika iz srednje 

škole u Đurđenovcu i nekoliko članova knjižnice – roditelja. Rasprava i mnoštvo pitanja 

nakon predavanja govore o tome koliko je potrebno i korisno bilo ovo predavanje. 

Razmijenjene su elektroničke adrese i dogovorena suradnja mr. sc Ane Kolarić s nekima 

od nazočnih. 
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Slika 3. 

 

Ni ove godine nije izostala prigodna izložba u holu Knjižnice, no ovaj je put 

posvećena danima prije i poslije proglašenja oslobađajuće presude haškog suda 

generalima Anti Gotovini i Mladeni Markaču. Dio izložbe, posvećen sjećanju na stradanja 

Vukovara i Škabrnje, omogućili su i članovi HVIDRA-e Đurđenovac. Svojim slikovnim 

materijalom upotpunili su projekt. 
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Slika 4. 

 

Tijekom listopada i studenog u prostorima Hrvatske knjižnice i čitaonice 

upriličen je i sajam otpisanih knjiga. Tako su članovi knjižnice mogli kupiti odabrane 

naslove po simboličnim cijenama i obogatiti svoje kućne zbirke. 

Mjesec hrvatske knjige uspješno je priveden kraju. Slijede novi izazovi! Tu smo, 

borimo se! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


